XLII CONCURS FOTOGRÀFIC ARENYS DE MUNT
El saló esta obert a tots els fotògraf del món, gaudeix dels reconeixements de C.E.F. i F.C.F. i seran
puntuables per l’obtenció dels títols honorífics.
MODALIDAT: Arxius Digitals
SECCIONS:
A- MONOCROM: Temàtica lliure
B- COLOR: Temàtica lliure
C- MONOCROM O COLOR : Fotografia de nu
D-MONOCROM O COLOR Fotografia d’Arenys de Munt
NÚMERO DE FOTOGRAFIES:
Màxim de 4 per secció, no premiades en aquest concurs
MANERA DE PARTICIPAR:
Via Internet. La inscripció, la tramesa de les imatges i el pagament dels drets d’admissió s’efectuaran per
Internet des del Web: www.concursosdigitales.com seguint les instruccions del programa informàtic.
En format JPG màxim 1920 pixes de llarg si el format és horitzontal o 1080 píxels d’alt si el format és
vertical, a 72 dpi.
Recomanem que l’espai de color sigui sRGB. Cap arxiu pot superar 1Mb.
CALANDARI DEL SALÓ:
Obertura d’admissió:
Data límit d’admissió:
Veredicte del jurat:
Enviament de notificacions:
Exposició:
Lliurament de premis :
Catàleg:
PREMIS:
MONOCROM:
A--1r Premi
A--2n Premi
A--3r Premi

200 € i medalla
150 € i medalla
100 € i medalla

MONOCROM O COLOR
C--1r Premi
D--1r Premi

1 d’agost de 2017
1 d’octubre 2017
15 d’octubre 2017
17 d’octubre 2017
del 28 d’octubre al 12 de novembre 2017
12 de novembre 2017
es podrà descarregar des del WEB

100 € i medalla
100 € i medalla

B-- 1r Premi
B-- 2n Premi
B-- 3r Premi

COLOR:
200 €i medalla
150 € i medalla
100 € i medalla

PREMI LOCAL:
MONOCROM:
Medalla
COLOR:
Medalla
Cap autor podrà optar a més d’un premi.
Els premis en metàl·lic estan subjecte a les retencions legalment establertes

PREMIS I DISTINCIONS:
2 Primers Premis
2 segons Premis
2 Tercers Premis
1 Premi Fotografia de nu
1 Premi Arenys de Munt
2 Premi Local

Medalla daurada C.E.F. i F.C.F
Medalla platejada C.E.F. i F.C.F.
Medalla bronzejada C.E.F. i F.C.F.
Medalla daurada F.C.F.
Medalla daurada F.C.F.
Medalla bronzejada F.C.F.

DRETS DE PARTICIPACIÓ:
10 € Per autor, independentment del nombre de seccions en que participa.
El pagament s'efectuarà:
Per PayPal des del formulari d’inscripció del lloc Web: www.concursos digitales.com seguint les
instruccions del programa informàtic.
JURAT:
El jurat estarà format per tres persones vinculades al mon de la fotografia, reconegudes per la Federació
Catalana.
EXPOSICIÓ:
Amb el desig de donar la màxima difusió del 28 d’octubre al 12de novembre estaran exposades les obres
premiades de cadascuna de les seccions, juntament amb una selecció de les obres presentades,
reproduïdes fotogràficament i degudament emmarcades a 40x50 fent constar en tot moment el nom de
l’autor.
NOTES:
(1 )Monocrom:
Una obra en blanc i negre, anant del gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre),és una obra monocroma
amb diferents matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà
una obra monocroma, podent figurar en la categoria blanc i negre. Per contra, una obra en blanc i negre
modificada per un viratge parcial o amb l’afegit d’un color, es converteix en una obra de color
(policroma), havent de figurar en la categoria color.
(2 )La notificació dels resultats s’efectuarà per correu electrònic.
(3) L’enviament dels premis es farà per correu certificat a l’adreça que els participants hagin indicat en la
inscripció, Grup Fotogràfic Arenys de Munt no es fa responsable de les pèrdues que puguin haver durant
la tramesa, ni que els premis no hagin estat lliurats de manera oportuna a causa dels requisits postals
locals dels premis.
(4) Si no s’indica el contrari, les obres exposades passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic del grup.
(5) El tema Arenys de Munt, es té de reconèixer des d’on ha estat feta la foto.
(6) Totes les obres premiades i les seleccionades, obtindran un punt de la C.E.F. i de la F.C.F.
Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres
presentades, així com tota possible reclamació per drets d’imatge, i autoritza a la organització la
reproducció de les obres enviades , per exposar-les fen constar el nom de l’autor.
La simple participació en aquest certamen implica l’acceptació d’aquest reglament.

Grup Fotogràfic Arenys de Munt
gfarenysdemunt@hotmail.com

